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Klamydiaprov taget via internettjänst
Berörda enheter
Hälsocentralerna region Norrbotten samt övriga mottagningar dit patient
söker för behandling klamydia.
Syfte
Enhetlig handläggning vid verifierad klamydia med prov taget via internettjänst för hemmabruk.
Handläggning vid bekräftat provsvar
 Analysresultat från internettjänst för hemmabruk som Klamydia.se, apoteket eller liknande ackrediterat laboratorium och som visar förekomst av
klamydia hanteras som om analysen var utförd på sedvanligt sätt. Patient
visar provsvar via behandlingsbrev eller inloggning med kod / Bank-id
till internettjänst. Provsvar från Klamydia.se kan även läsas i VAS labmodul.
 Skriftliga handläggningsrutiner ska finnas på varje enhet där det framgår
vem som ansvarar för vad. Dessa ska vara kända av alla som möter patienter med dessa problem.
 En obehandlad klamydiasmittad person som söker för behandling bör
erbjudas tid snarast.
 Inget ytterligare kontrollprov ska tas.
 Behandling ges enligt gällande rutin från smittskydd; Förstahandsval
doxycyklin som ges initialt 200 mg dag ett, sedan 100 mg i åtta dagar.
Behandling är kostnadsfri.
 Meddela klamydia.se via talong på behandlingsbrevet eller via klamydia.se webbsida med patientens kod och personnummer för att personen
ska bockas av i systemet. Det går även ringa Karlsson & Novac Medical
AB 090-15 48 30 för att lämna ett muntligt svar.
 Ansvarig läkare/barnmorska gör journalanteckning i VAS och journalför
given behandling i VAS läkemedelsmodul ordination utan recept om behandlingen delats ut på plats. Om recept skrivs skall det stå ”ENLIGT
SML” i ordinationsrutan för att patienten ska få kostnadsfri behandling
 Patient ska erhålla information och förhållningsregler. Patient ska informeras att hen kommer att kontaktas av smittspårningsenhet.
 Remiss till PVklas för smittspårning och smittskyddsanmälan.

Information
Mer utförlig information om handläggning vid klamydia finns att läsa i
smittskydds instruktioner:
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--ochsjukvard/Smittskydd/STI-portalen-i-Norrbotten/Sexuellt-overfordainfektioner1/#klamydia
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